Központi Tanulmányi Igazgatóság

Tájékoztató
a végbizonyítvány megszerzésének, záróvizsga letételének és a nyelvvizsga-követelmények teljesítésének határidejéről a
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) ,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a
BCE SZMSZ III. Kötete Hallgatói KövetelményrendszerIII.1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján
tanulmányok kezdete a
hallgatói jogviszony
(beiratkozás) létrejöttének
időpontja1
1993/1994. tanévet
megelőzően
1993/1994. tanévet
megelőzően
1993/1994. tanévtől
2005/2006. tanévvel
bezárólag
1993/1994. tanévtől
2005/2006. tanévvel
bezárólag

jogszabály, amely alapján a
jogviszony létesült
az oktatásról szóló 1985. évi I.
törvény
az oktatásról szóló 1985. évi I.
törvény
felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény

tanulmányokban
előrehaladás/státusz
nem szerzett
végbizonyítványt/elbocsátott
végbizonyítványt
szerzett/megszűnt
jogviszonyú
nem szerzett
végbizonyítványt/megszűnt
jogviszonyú4
végbizonyítványt
szerzett/megszűnt
jogviszonyú3

végbizonyítvány
megszerzésének
határideje
nem releváns, már nem
szerezheti meg
nem releváns, már
teljesítette
nem releváns, már nem
szerezheti meg
nem releváns, már nem
szerezheti meg

államvizsga/záróvizsga
letételének határideje2

nyelvvizsgakövetelmények
teljesítésének
határideje

nem releváns, már nem
tehet
a végbizonyítvány
megszerzését követő
három éven belül3
nem releváns, már nem
tehet
2018. szeptember 1.

nincs

A hallgatói jogviszony a beiratkozástól folyamatos, amelyet az átvétellel történt intézményváltás nem szakít meg.
A hallgató köteles bejelenteni záróvizsgára jelentkezési szándékát. A záróvizsgára jelentkezés időpontjai a karok honlapján található a tanév időbeosztásban. A 1993.
évi LXXX. tv. szerint jogviszonyt létesített hallgatók, akik a záróvizsgára jelentkezési szándékukat legkésőbb a karok honlapján megadott időpontig kötelesek
bejelenteni.
3 A felsőoktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjéről szóló 21/1986. (VIII. 31.) MM rendelet 31.§ (4) bekezdés: Ha a jelölt nem tudta az államvizsgát
teljesíteni a végbizonyítvány megszerzését követő három év alatt, vagy kimerítette az ismételt államvizsgák kereteit, kérelmére - a kari és az intézményi tanács
véleményének meghallgatásával - az intézmény vezetője, kivételesen újabb államvizsgát engedélyezhet.
4 Amennyiben a hallgató a végbizonyítványt 2016. szeptember 1-ig nem szerezte meg, annak a hallgatói jogviszonya 2016. szeptember 1-jéve megszüntetésre került.
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tanulmányok kezdete a
hallgatói jogviszony
(beiratkozás) létrejöttének
időpontja5

jogszabály, amely alapján a
jogviszony létesült

2006/2007. tanévtől
2011/2012. tanévvel
bezárólag

a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény

2012/2013. tanévtől

a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény

tanulmányokban
előrehaladás/státusz
végbizonyítványt szerzett/
végbizonyítványt nem
szerzett (is lehet)/hallgatói
jogviszonyban lévő/megszűnt
hallgatói jogviszonyú (is
lehet)
végbizonyítványt szerzett/
végbizonyítványt nem
szerzett (is lehet)/hallgatói
jogviszonyban lévő/megszűnt
hallgatói jogviszonyú (is
lehet)

végbizonyítvány
megszerzésének
határideje

államvizsga/záróvizsga
letételének határideje2

nyelvvizsgakövetelmények
teljesítésének
határideje

TVSZ szerinti tanulmányi
idő alatt6

nincs7

nincs

TVSZ szerinti tanulmányi
idő alatt4

végbizonyítvány
megszerzését követő
5 éven belül8

nincs

A hallgatói jogviszony a beiratkozástól folyamatos, amelyet az átvétellel történt intézményváltás nem szakít meg.
2.§ (59) A tanulmányi idő az adott szakon folytatott tanulmányok ideje, az aktív és passzív félévek együttes száma. A tanulmányi idő a képzési időnél hosszabb és
rövidebb is lehet. A tanulmányi idő maximális tartama a képzési idő kétszerese.
7 Az érvényes képesítési követelmények szerint határidő nélkül bármelyik vizsgaidőszakban. A végbizonyítvány megszerzését követő 7 éven túl a rektor a záróvizsga
letétele előtt speciális vizsgakövetelményt írhat elő. Kérelmeket a Kar Dékáni Hivatalában kell leadni.
8
A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony
megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. PL. Aki 2016. januárban szerzett végbizonyítványt, annak 2021. januárban van utolsó lehetősége
záróvizsgát tenni.
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2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
60.§ (4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói
jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a
záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
50.§ (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói
jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A
tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony
megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
112. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát,
akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek,
2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát. Az e törvénynek az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI.
törvénnyel megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés szabályait alkalmazni kell, a 112 § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási
intézmények által hozott döntéseket e bekezdésre tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-ig módosítani kell.
112. § (2) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni.
112.§ (5a) (2016. január 1-jéig hatályos szövege): Azok a volt hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat és oklevélszerzés nélkül
végbizonyítványt szereztek, a végbizonyítvány megszerzésétől számított öt éven belül változatlan szakmai követelmények és változatlan vizsgarend keretében tehetik le
záróvizsgájukat. E határidőt követően záróvizsga nem tehető, kivéve, ha 2015. szeptember 1-jéig a végbizonyítvány megszerzésétől számítva több, mint öt év telt el.
Ebben az esetben legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizsga.
BCE TVSZ
2.§ (59) A tanulmányi idő az adott szakon folytatott tanulmányok ideje, az aktív és passzív félévek együttes száma. A tanulmányi idő a képzési időnél hosszabb és
rövidebb is lehet. A tanulmányi idő maximális tartama a képzési idő kétszerese.
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